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1 DE JUNHO 

1900 > A ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcança a estação de Diamante. 

1881 > Chegam ao atual Porto União – União da Vitória, 24 colonos alemães, contratados pelo Coronel 
Amazonas de Araujo Marcondes, que os foi receber em Joinville, onde os mesmos haviam 
aportado juntamente com outros, destinados à colônia D. Francisca. Fizeram a viagem de 
Joinville a Rio Negro, parte a pé e parte a cavalo. De Rio Negro em diante a viagem foi feita pelo 
rio Iguassú em duas grandes lanchas. Naquele tempo, Porto União não contava mais de 25 casas. 
Depois que, em 1882 o pequeno vapor “Cruzeiro” passou a fazer viagens regulares e mais 
cômodas entre Rio Negro e Porto União, esta povoação começou a progredir. 

1927 > É reorganizado, em Blumenau, o Tiro de Guerra 475. 
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1928 > É inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e a capital do estado, via Itajaí e Tijucas. 
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2 DE SETEMBRO 

 

1900 > Com grandes solenidades e muita pompa festeja-se o 50º aniversário da fundação da cidade e 
município de Blumenau. Foi publicado um livro comemorativo. 

1925 > Com grande desfile de carros alegóricos e muitas outras solenidades comemora-se o 75º 
aniversário da fundação de Blumenau. 

1950 > Com a maior festa que Blumenau já assistiu e que durou oito dias, festejou-se o 100º aniversário 
de fundação de Blumenau. Esteve presente uma filha do fundador, a Sra. Gertrudes Sierich, que 
veio da Alemanha, a convite do governo do Município, para assistir às solenidades. 
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1907 > É fundada a Maternidade Johannastift (hoje Maternidade Elsbeth Koehler), propriedade das 

senhoras evangélicas de Blumenau. A direção da maternidade foi entregue às irmãs diaconisas 
de Düsseldorf. Depois de funcionar numa casinha modesta, construiu o prédio em que 
atualmente está o Hotel Alameda e onde a mesma funcionou por muitos anos. 
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3 DE JUNHO 

1900 > As pontas dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcançam a estação de Ascurra. 

1879 >  Benção solene da capela de Nossa Senhora das Dores, de Rodeio. 

1852 >  Chega a Blumenau, como imigrante, Ferdinando Ostermann que foi o primeiro professor público 
de Blumenau. 

1805 >  O Dr. Luiz Maurício da Silveira toma posse do cargo de governador de Santa Catarina. Até 16 de 
agosto de 1817. 

1852 >  Dão entrada na colônia Blumenau, recém fundada, os imigrantes alemães Rodolfo Keiner, de 23 
anos tecelão, Guido Von Seckendorff, de 21 anos, militar e Fernando Ostermann, de 26 anos, 
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professor, todos solteiros. O primeiro, Keiner, morreu afogado no Itajaí a 11 de dezembro deste 
mesmo ano de 1852. Seckendorff foi um dos voluntários que em 1865 seguiram a guerra do 
Paraguai. Ostermann morreu alguns anos depois no exercício do cargo de professor público, 
aliás, o primeiro professor público de Blumenau. Há uma escola pública municipal com seu 
nome. 

1860 > Chegam as primeiras 40 famílias alemãs para a colônia Teresópolis, fundada pelo presidente 
Araujo Brusque, próximo à colônia S. Isabel, na estrada de Lages. 
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6 DE AGOSTO 

 

1928 > A linha de energia elétrica da Emp. Força e Luz Santa Catarina S/A. foi estendida de Itajaí até o 
bairro de Navegantes, do outro lado do Rio. 

1900 > Frei Pedro Sinzig, notável compositor sacro e romancista, toma posse do cargo de vigário de 
Gaspar. Tomou posse da casa paroquial que acabou de ser construída em 17 de setembro deste 
mesmo ano. 

1911 > Funda-se a Associação das Comunidades Evangélicas de Santa Catarina e Paraná, depois 
transformada no Sínodo Evangélico do Paraná e Santa Catarina. 
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1831 > Feliciano Nunes Pires toma posse do governo de Santa Catarina. (Até 4 de novembro de 1835). 

1858 > A lei provincial nº 461, desta data, eleva à freguesia a sede da colônia Blumenau, sob a invocação 
de São Paulo Apóstolo, foi instalada em 1861. 

1905 > Leopoldo Teodoro Zimermann, de 25 anos de Gaspar, quando montava um cavalo que se 
apresentava para uma carreira, este animal desembesta e sai em louca carreira batendo contra 
uma casa vizinha. O cavaleiro sofreu uma batida tão forte no crânio, que faleceu imediatamente. 

1831 > Assume a presidência da Prov. De Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires. 
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8 DE MARÇO 

1900 > Falece o prócere republicano, senador Esteves Júnior.  

1918 > O engenheiro Oscar Castilho, é empossado no cargo de Chefe do Trafego da E.F.S.C. 
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